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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο ∆ήµαρχος Πειραιά, προκηρύσσει

την µε συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, µε κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την
ανάθεση του έργου: «∆ηµιουργία

νέου βρεφικού τµήµατος στον βρεφονηπιακό σταθµό του

∆ήµου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου» µε προϋπολογισµό 56.300,00 € πλέον
Φ.Π.Α. Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ (Α1 τάξη και άνω)
2. Το έργο θα εκτελεστεί, σύµφωνα µε τη µελέτη της ∆/νσης Αρχιτεκτονικού µε προθεσµία περαίωσης
τρείς ηµερολογιακούς µήνες.
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου :www.pireasnet.gr, στο πρόγραµµα
∆ΙΑΥΓΕΙΑ : https://et.diavgeia.gov.gr/f/. & στο ΚΗΜ∆ΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 26-10-2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, οδός Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12

και το σύστηµα υποβολής των προσφορών µε

επιµέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις οµάδες εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο

95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016) .
3. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.∆Ι, για έργα κατηγορίας
Α1 και άνω ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ.
4. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ∆ΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες.
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και από ∆ηµοτικούς πόρους
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6. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7.
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Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
& ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β. ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail :
ΤΕΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε.
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